
Stowarzyszenie Forum Uniwersytetów III Wieku Lubelszczyzny 

 

STATUT  

STOWARZYSZENIA UNIWERSYTETÓW III WIEKU LUBELSZCZYZNY  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1.  Stowarzyszenie Forum Uniwersytetów III Wieku Lubelszczyzny, zwane dalej „Stowarzyszeniem” 

działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 20, poz. 

104), zwaną dalej „ustawą”, przepisów wydanych na jej podstawie oraz niniejszego statutu oraz aktów 

normatywnych wewnętrznych wydanych przez organy Stowarzyszenia. 

2. Dopuszczalne jest używanie skrótów nazwy Stowarzyszenia: 

1) Stowarzyszenie Forum UTW; 

2) Stowarzyszenie Forum UTW LUBELSZCZYZNY. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin. 

4. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

województwa lubelskiego. 

5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem prawa obowiązującego na ich 

terenie.  

 

§ 2 

 

1. Założycielami Stowarzyszenia są:  

1) Teresa Bogacka 

2) Łucja Pamulska 

3) Zofia Polak 

4) Krystyna Mroczek 

5) Barbara Zajączkowska 

6) Dariusz Gałan 

7) Adam Świć 

8) Andrzej Krygier 

9) Halina Caban 

10) Antonina Kondrat 

11) Halina Wlaź 

12) Ryszard Nizio 

13) Józefa Janczura 

14) Elżbieta Olszowa 

15) Maria Adamek 

16) Ewa Wojciechowska – Chojnacka 

17) Czesław Skoczylas 

18) Józefa Buczek 



19) Alicja Radzikowska 

20) Dariusz Turzyniecki 

 

Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji  

 

§ 3  

 

1. Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:  

1) wsparcie organizacyjne, prawne, logistyczne i finansowe członków Stowarzyszenia; 

2) reprezentacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku należących do Stowarzyszenia na forum 

ogólnopaństwowym i międzynarodowym, wobec sektora publicznego i innych środowisk; 

3) wspieranie działalności statutowej członków Stowarzyszenia; 

4) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i 

krajowym; 

5) rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz umacnianie poczucia 

tożsamości środowiska uniwersytetów trzeciego wieku; 

6) kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec działalności członków 

Stowarzyszenia; 

7) dbałość o wysoki poziom działalności edukacyjnej członków Stowarzyszenia, we współpracy 

z uczelniami wyższymi,  pracownikami naukowymi oraz jednostkami oświatowymi; 

8) działalność na rzecz ochrony zdrowia; 

9) współpraca z administracją publiczną wszystkich szczebli, z krajowymi oraz zagranicznymi 

uniwersytetami trzeciego wieku, organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami; 

10) pozyskiwanie środków na finansowanie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

11) tworzenie warunków sprzyjających aktywnej współpracy międzypokoleniowej; 

12) działalność na rzecz poprawy warunków bytowych i socjalnych osób starszych, w tym osób 

niepełnosprawnych i bezrobotnych, w szczególności przeciwdziałanie ich dyskryminacji i 

wykluczeniu społecznemu. 

13) upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych 

14) aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych, 

15) poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, 

16) ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami 

rehabilitacyjnymi i innymi, 

17) angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, 

18) podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów., 

 

§ 4 

 

1. Stowarzyszenie realizuje cele wskazane w § 3 w szczególności w następujących obszarach: 

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

3) ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu, turystyki  i rekreacji; 

4) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 



5) promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej; 

6) pomocy społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu; 

7) pomocy prawnej; 

8) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

9) nowoczesnych technologii ( komputery, Internet, e- learning itp.); 

10) integracji społecznej, w tym integracji międzypokoleniowej; 

11) rozwoju regionalnego i lokalnego; 

12) promocji i informacji. 

2. Stowarzyszenie realizuje cele wskazane w § 3 w szczególności poprzez: 

1) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w tym  z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii (np. e - learning); 

2) organizowanie kongresów, forów, konferencji i debat;  

3) organizowanie wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, odczytów, spotkań, prelekcji, 

konkursów, wystaw, koncertów i festiwali; 

4) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno – promocyjnej; 

5) prowadzenie działalności doradczej, w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich i 

prawnych; 

6) wdrażanie standardów działania uniwersytetów trzeciego wieku; 

7) wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami seniorskimi i upowszechnianie przykładów 

tzw. „dobrych praktyk"; 

8) przekazywanie informacji organizacjom seniorskim w sprawach ważnych, w tym w 

szczególności w zakresie zmieniających się przepisów prawa czy też możliwych źródłach 

dofinansowania działalności statutowej; 

9) organizowanie spotkań i imprez integracyjnych i aktywizacyjnych; 

10) organizację imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy 

społeczne ze szczególnym uwzględnieniem środowisk seniorskich; 

11) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji 

i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia; 

12) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i 

za granicą oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami 

Stowarzyszenia  oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie jej celami; 

13) ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom 

prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Stowarzyszenia. 

 

Rozdział III 

Członkostwo w Stowarzyszeniu 

 

§ 5 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej.  

2. Osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą być 

jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.  

3. W Stowarzyszeniu wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:  



1) członkostwo zwyczajne, 

2) członkostwo wspierające, 

3) członkostwo założycielskie. 

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:  

1) spełnia wymogi określone w ustawie i chce dążyć do celów, jakie stawia sobie 

Stowarzyszenie, 

2) złoży pisemną deklarację, 

3) opłaca składki członkowskie. 

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, jak również jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 

1) deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, 

2) złoży pisemną deklarację, 

3) zostanie przyjęta do Stowarzyszenia podjętą jednogłośnie uchwałą Zarządu, przy obecności 

wszystkich członków Zarządu, 

4) opłaca składki członkowskie. 

6. Członkiem założycielem może być tylko założyciel Stowarzyszenia. 

§ 6 

 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje: 

1) poprzez dobrowolne wystąpienie członka ze Stowarzyszenia dokonane w formie pisemnej, 

złożone na ręce Zarządu, 

2) w przypadku niespełniania przez członka wymogów przewidzianych w § 5 ust. 4. pkt 1) 

statutu, 

3) wskutek wykluczenia członka uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

4) wskutek śmierci członka Stowarzyszenia, 

5) w przypadku nieopłacenia przez członka składek członkowskich za okres co najmniej 2 

miesięcy, 

6) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającym jako 

dodatkową karę utratę praw publicznych. 

2. Członkostwo wspierające ustaje: 

1) poprzez dobrowolne wystąpienie członka ze Stowarzyszenia dokonane w formie pisemnej, 

złożone na ręce Zarządu, 

2) w sytuacji zaprzestania działalności wspierającej, 

3) wskutek wykluczenia członka uchwałą Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

4) w przypadku nieopłacenia przez członka składek członkowskich za okres co najmniej 4 

miesięcy, 

5) wskutek utraty osobowości lub zdolności prawnej. 

3. Członkostwo założycielskie ustaje: 

1) poprzez dobrowolne wystąpienie członka ze Stowarzyszenia dokonane w formie pisemnej, 

złożone na ręce Zarządu, 

2) wskutek śmierci członka Stowarzyszenia. 

 

 



§ 7 

 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

1) uczestniczenia w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia, uczestniczenia w głosowaniach  w 

sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, z wyłączeniem czynnego i biernego 

prawa wyborczego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

2) zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia, 

3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do: 

1) aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywania przyjętych 

zadań, 

2) przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) regularnego opłacania składek członkowskich. 

3. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do: 

1) brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, 

2) zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia, 

3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 

4. Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do: 

1) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia; 

2) przestrzegania statutu, regulamin i uchwał władz Stowarzyszenia; 

3) regularnego opłacania składek członkowskich. 

5. Członek założyciel ma prawo do:  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

2) brania udziału z głosem decydującym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, 

3) zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia, 

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 

6. Członek założyciel jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania statutu, regulamin i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 8 

 

1. Władze Stowarzyszenia tworzą: 

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

2) Zarząd,  

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje na kadencję łączną. 

3. Wybór członków pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonywany jest na zebraniu 

założycielskim. 

4. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór dokonuje się w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów.  



5. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie członkowie założyciele, o których mowa 

w § 5 ust. 6 niniejszego Statutu.  

6. Niedopuszczalnym jest jednoczesne łączenie funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

7. W przypadku ustania członkostwa dokonuje się uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

8. Uzupełnienia dokonuje się w trybie przewidzianym w § 11 ust. 1. 

 

§ 9 

 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 

2. Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem decydującym występują tylko Członkowie 

zwyczajni i Członkowie założyciele. 

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 10 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 

1) uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia, 

2) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem & 7 pkt 5, 

4) uchwalenie zmian statutu, 

5) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 

6) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

7) rozwiązanie Stowarzyszenia. 

2. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał 

należy do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 

§ 11 

 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. 

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o wykluczeniu Członka 

Stowarzyszenia zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. 

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o uchwaleniu lub zmianie statutu 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. 

4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

bezwzględną większością głosów przy obecności połowy członków Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 12 

 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. 

2. O terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wraz z proponowanym porządkiem obrad 

Zarząd zawiadamia członków zawiadamia na co najmniej 14 dni przez Walnym Zebraniem. 

 

 

 



§ 13  

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie organu nadzorującego, 

3) na pisemny wniosek 1/10 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 

dwóch miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1. 

 

§ 14  

 

1. Zarząd składa się z 3 – 5 osób. 

2. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie członkowie założyciele Stowarzyszenia.  

3. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną 

funkcją. 

4. § 14 ust. 3. powyżej nie wyłącza możliwości zatrudniania Członków Zarządu przy realizacji 

projektów, w których Stowarzyszenie występuje jako wnioskodawca lub partner. 

§ 15 

 

1. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, organ ten wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa. 

2. Prezes kieruje działalnością Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu. Powyższe w 

szczególności odnosi się do zaciągania zobowiązań majątkowych. 

 

§ 16 

 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby. 

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

Zarządu. 

§ 17 

 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

2) ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich 

wykonania, 

3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, 

4) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, 

5) przygotowanie projektów regulaminów, 

6) reprezentowanie Stowarzyszenia, w szczególności Zarząd może zaciągać zobowiązania 

majątkowe, 

7) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia. 

 

 



§ 18 

 

1. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z  3 – 5 członków.  

3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie członkowie założyciele Stowarzyszenia. 

 

§ 19 

 

1. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, organ ten wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnie. 

 

§ 20 

 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej 

niż raz w roku. 

2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Komisja Rewizyjna. 

 

§ 21  

 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarności Stowarzyszenia, 

2) przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających z kontroli działalności Stowarzyszenia 

3) żądanie wyjaśnień odnoszących się do działalności Stowarzyszenia, 

4) kontrola opłacania  składek członkowskich, 

5) składania sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 22 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowi wszelka własność i inne prawa majątkowe. 

2. Majątek Stowarzyszenia jest odrębny od majątku Członków Stowarzyszenia. 

3. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 

4. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i 

zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 

5. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

6. Przychody ze wszystkich źródeł przeznaczane są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.  

7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.  

8. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, powinny być przechowywane na rachunku 

bankowym Stowarzyszenia. 



§ 23 

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Rozdział VI 

Likwidacja Stowarzyszenia 

 

§ 24 

 

W razie likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku. 

 

Rozdział VI 

Przepisy końcowe 

 

§ 25 

 

1. Statut niniejszy został uchwalony przez Zebranie Założycieli. 

2. Statut lub jego zmiana wchodzi w życie z dniem wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  

 

 

Statut przyjęty dnia 4 grudnia 2019 roku. 

 

 


